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  234-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:01:17. (  المطالع إخت�ف مسألة - 1

  ) 00:03:37(  ؟ يكون مسجد أي وفي ؟ ا*عتكاف حكم ھو ما - 2

  ) 00:04:55(  ؟. ا7نصراف أو الجلوس الص�ة من ا7نتھاء عند ل4مام السنة ھل - 3

  ) 00:08:03" . (  *مس يد ترد *"  أنھا زوجته عن الزوج قول معنى ما - 4

  ) 00:10:15(  ؟ ي�عن أم يجلد الزوج - 5

 بالحسد مؤاخذون نحن فھل)  تعمل أو تتكلم لم ما أنفسھا به حدثت ما أمتي عن تجاوز هللا إن(  وسلم عليه هللا صلى النبي قال - 6
  ) 00:10:42(  ؟ الظن وسوء

  ) 00:24:21(  ؟ السبت يوم صيام حكم ما - 7

  ) 00:18:01(  ؟ المسجد تحية يصلي أو المؤذن يُجيب فھل اUذان أثناء المسجد المسلم دخل إذا - 8

  ) 00:37:42)) . (  أليم عذاب من نذقه بظلم بإلحاد فيه يرد ومن((  تعالى قوله في الواردة ا7رادة معنى ما - 9

  ) 00:38:48(  ؟.الشرعية وا7رادة الكونية ا7رادة بين الفرق وما ، هللا وقضاء هللا إرادة بين الفرق ما -  10

(  ؟ با*ً  لھا يلقي * معنى وما ؟ الطرفين ك�م في النية تدخل ھل)  با*ً  لھا يلقي * هللا سخط من بالكلمة ليتكلم العبد إن(  حديث -  11
00:50:08 (  

 عنه تعالى هللا تجاوز مع كان كما إعادته على هللا قدرة في شك وقد فأحرقوني ِمتُّ  أنا إن قال الذي الرجل قول بين نجمع كيف -  12
 ) 00:58:38(  ؟)  به يشرك أن يغفر * هللا إن(  تعالى قوله وبين النھاية في

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

وأنا  ...إلدراك تكبرية اإلحرام ، هذا مما مل يرد ال سلًبا وال إجيابًا ، خلص أم يف النفس ما فيها  ... :الشيخ 
  .أجيب اجلواب 

  . خلص  :السائل 
  .اختالف املطالع يعين  ...ي حكم الصيام يف بلد إسالم :السائل 
  .ارفع صوتك  :الشيخ 



يف بلد إسالمي وأصبحوا  ...مع العلم أن الرؤية ظهرت عندهم  ...احلكم الصيام يف بلد إسالمي   :السائل 
  صائمني ويف البلد الثاين أصبحوا مفرطني لعدم رؤيتهم إياه مع علمهم أن القطر اإلسالمي صائم  ؟

تقول أنه إذا روئي اهلالل يف بلد ، هل يلزم اآلخرين الصيام يف البلد اآلخر ، ومل ير اهلالل يعين تريد أن  :الشيخ 
  هناك ، هل تريد هذا ؟ 

  . نعم  :السائل 
املسألة فيها خالف بني العلماء والصحيح ، هو ما يدل عليه قوله عليه السالم ، موجًها خطابه لألمة   :الشيخ 
، فإذا ثبت رؤية اهلالل يف )لرؤيته ، فإن ُغم عليكم فأتموا الشهر ثالثين يوًما  صوموا لرؤيته وأفطروا( : كلها 

بلد فعلى البالد األخرى أن يّتبعوا هذا البلد يف الصيام ولو أم اتبعوا بلًدا آخر يف اخلروج من الصيام ، ال يهم ، 
األقل تسع وعشرين يوًما ، فالصحيح  إمنا املهم أن يكون الشهر يف صيامهم إما أن يكون ثالثني يوًما ، أو على

من أقوال العلماء أن اخلطاب جلميع األمة ، فإًذا روئيا اهلالل يف مكان ما ، فعلى مجيع األمة أن يصوموا ، هذا 
  .طبًعا إًذا بلغهم اخلرب ، أما إذا ما بلغهم اخلرب ، فحينئٍذ يصومون برؤية بلدهم ، هذا جواب سؤالك 

  يف شهر رمضان  هل هو واجب أو مستحب ويف أي مسجد يكون ؟  حكم االعتكاف :السائل 
يكون واجًها إال إذا نذره الناذر ، أما هو فليس بواجب وإمنا هو سنة ، وبصورة عامة أمره مستحب ،  :الشيخ 

لكنه يتأكد هذا األمر املستحب برمضان ، فيسن ؛ لكن ال يسن االعتكاف إال يف املساجد الثالثة ، كما ال 
شد الرحل والسفر إىل مسجٍد من مساجد الدنيا إال إىل ثالثة مساجد ، كذلك احلكم باالعتكاف ؛ لقوله  ُيسن

إنما تشد الرحال أو ال تشد الرحال إال ( : كما قال   )ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة ( : عليه السالم 

  .وذكرها وهي معروفة واحلمد هللا  )إلى ثالثة مساجد 
  .غريه  :الشيخ 

  
  إذا فرغ اإلمام من الصالة املكتوبة ، هل جيلس إمام املصلني فرتة انقضاء الصالة أم ينصرف ؟  :السائل 
إن شاء انصرف ، وإن شاء جلس ؛ ولكن ال جيلس خلتم الصالة ؛ ألن الصالة اخنتمت بقوله السالم  :الشيخ 
  . عليكم 
  . أرجوا التوضيح جزاك اهللا خريا  :السائل 
من السنة أن جيلس اإلمام بعد الصالة وأن جيتمع هو ومن خلفه باإلتيان باألوراد ، سواًء أفراًدا أو  ليس :الشيخ 

بصوٍت واحد ، يف كل األذكار أو يف بعضها مث خيتم ذلك بالدعاء ، ورفع اليدين بعد الصالة فهذا ليس له أصل 



( أن ينصرف مييًنا أو يسارًا ، بقدر ما يقول  بالسنة ، اإلمام خمري إن شاء كما جاء يف السنة لبث يف مكانه قبل

مث ينصرف إن شاء أو إن شاء جلس ،  )اللهم أنت السالم ومنك السالم ، تباركت يا ذا الجالل واإلكرام 
وقرأ ما تيسر له من األذكار واألوراد ، املعروفة ُدبر الصالة دون أن يلزم من حوله ، بشيء مما هو يقرأه وإمنا كل 

مث ال خيتم الصالة بالدعاء ال لنفسه ، وال للجمهور الذين من حوله إن دعا دعا كلمات  ...له ، مبا يتيسر 
يسريات وانصرف ؛ ألن الدعاء دبر الصالة خارج الصالة ال ُيسن بصورة عامة إال ألمٍر عارض ، وبصورة خاصة 

تم الصالة ، فهذا اخلتم ال أصل هلا ، أن يدعوا هو ويؤمن املقتدون على دعاَءه ، وهذا ما يعرف عند املتأخرين خب
اللهم أنت السالم ومنك السالم ، " وإمنا الذي له أصل هو سلم على اليمني وعلى اليسار ، مث جلس مبقدار 

فإن شاء جلس ويقرأ من األوراد كما ذكرنا ، وإن شاء انصرف ، وتأخر من تأخر  "تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام 
  . ...أيت ما تيسر له من األذكار واألوراد من املقتدين كل منهم ي

  
الرجل الذي جاء يسأل الرسول عليه الصالة والسالم ، فهل  "ال ترد يد المس " أستاذ تفسري كلمة  :السائل 

  املقصود أا كانت تفعل الفحشاء أم ماذا يعين ؟ 
يطة غريرة ، طيبة القلب ال تنتبه ملكر ال ، ال ليس هذا هو املقصود ، وإمنا املقصود إا كانت امرأة بس :الشيخ 

الشباب ، وقد ميد أحدهم إىل شيء من بدا ويصدف أن زوجها يرى ذلك ، فتأخذه الغرية ، وهي ليست هناك 
مستحيل أن يكون املقصود أا تطاوع كل من أرادها ؛  )ال ترد يد المس ( ، يعين بسيطة ، فهذا هو املقصود 

اه أن الزوج يتهمها بالفاحشة حينئٍذ يأيت األمر مبطالبة أربعة شهود ، أو املالعنة ومل ألن األمر لو كان كذلك معن
يقع شيء من ذلك ، وإمنا ملا قال عليه السالم طلقها ، لو كانت األوىل قضية الفاحشة فكان ما قال طلقها ، 

القضية تتعلق مبقدمات الفاحشة  لقال أقم الشهود وإال  رمجناك أو جلدناك قال إين أحبها ، قال فأمسكها ، فإًذا
  . من جهة ، ومن جهة أخرى هي ال تقصد هذه املقدمات لبساطتها ، وليعين طيب قلبها 

  يعين ال يُعترب ديوثًا ؟  :السائل 
  . ال ، غرية  :الشيخ 

  
  شيخنا بالنسبة للزوج جيلد أو يالعن ؟  :السائل 
  . يالعن ، إذا مل يأت بالشهود  :الشيخ 
  وليس عليه جلد ؟  :السائل 



  . آه  :الشيخ 
  . إذا ما العن  :السائل 
  .أي نعم ، البد من املالعنة  :الشيخ 
  .أو اجللد  :السائل 
  .ال الزوج بس املالعنة ، غريه   :الشيخ 
إن اهللا تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم ( : إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال  :السائل 

  . ، فكيف حنن مؤاخذون باحلسد وسوء الظن ، فاحلسد مل نتكلم به ومل نعمل به  )مل به به أو تع
قبل اإلجابة أقول أنت يف الرواية كررت به مرتني ، وإمنا هو مرة واحدة ، هل أحسست ذا  ...أي نعم  :الشيخ 
  أم ال ؟ 
  كيف يا شيخ ؟   :السائل 
أنت  )أمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم تتكلم أو تعمل به  إن اهللا تجاوز لي عن( : وهو احلديث  :الشيخ 

  . قلت ما مل تتكلم به أو تعمل به 
  . سبق لسان  :السائل 
  آه ، من أجل هذا أنا أنبه ، :الشيخ 
  .جزاك اهللا خريا  :السائل 
الظن القائم يف من أجل صحة الرواية ، أما اجلواب فمن أين لنا أن اإلنسان رد احلسد أو سوء  ... :الشيخ 

  النفس يؤاخذ عليه ، من أين لنا هل عندك دليل ؟ 
  . إمنا يعين ظواهر النصوص تدل على أنه فعل قبيح  :السائل 
فعل قبيح صحيح ، ولكن البحث ليس هنا يف حدود طرحك للسؤال ، مل يكن سؤالك هذا قبيح وإال  :الشيخ 

التوفيق بني هذا احلديث وبني أننا نعاقب ونؤاخذ على  ليس بقبيح ، وإمنا  كان السؤال واضًحا جًدا ، كيف
  احلسد وسوء الظن ، أليس كذلك كان السؤال ؟ 

  . نعم ، نعم  :السائل 
ولذلك جاء السؤال على السؤال من أين لنا أن الذي حسد أو أساء الظن بأنه يعاقب ؟ هنا اجلواب أن  :الشيخ 

ا ظهر على أعماله ، وعلى أفعاله ، أما جمرد حسد يف قلبه أو احلسد وسوء الظن الذي يعاقب به اإلنسان هو م
سوء ظن يف نفسه يف أخيه ، فهذا ليس عندنا ما يدل على أنه يؤاخذ عليه لكنه قبيح وال شك ؛ ألن هذا من 



باب الدندنة حول احلمى ؛ ولذلك جاء يف بعض األحاديث وأنا ال أذكر أنه صحيح ، ويغلب على ظين أنه 
اآلن خيتلف علي األمر ،  "إذا حسدت أو إذا أسأت الظن " : جل بال شك يف بعض كتيب ضعيف وهو مس
شايف ، فال حتقق ، والتحقيق ال يكون إال بإظهار أثر احلسد يف كالمه على األقل  )فال تحقق ( املهم يف كلمة 

األمة أنه ال يؤاخذ املسلم  إن مل يكن هناك عمل من الكيد واملكر به ؛ ولذلك فهناك يعين عفو عظيم جًدا هلذه
ما مل يظهر ما يف نفسه من النوايا السيئة على عمله أو على لسانه ؛ ولذلك حنن نقول اجلمع واضح جًدا ، بأن 
نفهم أن التحذير من احلسد ومن سوء الظن ، ماشي خشية أن يكون له آثار سيئة عملية يف حياة احلاسد أو 

و يعمل به هو جواب صريح لسؤالك ، أي احلسد وسوء الظن ما مل يعمل أو املسيء للظن ، فقوله ما مل يتكلم أ
يتكلم به ، فهو عفُو ، واهللا متجاوز عنه ، لكن من الناحية الرتبوية هل نقول للمسلم احسد وال تعمل ، ال 

  بنقول له أبعد عن الشر ما استطعت إليه سبيال ، أظن وضح اجلواب إن شاء اهللا ؟ 
احلسد لبعض أهل العلم إىل درجة العزم وهم النفس وما شابه ذلك  العزم يؤاخذ عليه أم ما  يف تقسيم :السائل 

  دون ذلك ما يؤاخذ عليه ؟ 
هذا ليس بالطبع هذا القيد ، ليس خاًصا باحلسد ، أو بسوء الظن بكل شيء هو ينويه من  ... :الشيخ 

ته أنت من قبل هو احلَكم الفصل يف هذا السيئات ، لكن هذا احلديث بارك اهللا فيك ، احلديث الذي ذكر 
( استقر أو مل يستقر ؛ ملاذا ؟ ألنه قال  ) ...تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ( املوضوع ؛ ألنه قال 

إن اهللا تجاوز ( : ، فهذا احلديث ال حيتاج إىل تقيد أبًدا ؛ ألنه عمم مث خصص قال  )ما لم يتكلم أو يعمل به 

، فإًذا من الفلسفة  )ما لم تتكلم أو تعمل به ( : مث استثىن قال  )ا يجول في نفوسها لي عن أمتي كل م
املقيتة أن يأيت املسلم وهو الذاكر أما اخلطأ هذا ال أحد ينجو منه ، وهو ذاكر ذا التعميم مث هلذا احلصر ، 

  فنقول إال كذا وإال كذا ، واضح اجلواب ؟ 
  . نعم  :السائل 
ستحضر بعض األدلة اليت أنا أمسيها حبٍق شبهات هلؤالء الذين يفرقون بني اهلم والعزم ، هم ولعلك ت :الشيخ 

يفصلون تفصيال نفسًيا مطابًقا للواقع ، فيقولون أول شيء اخلاطر مث اهلم مث العزم يعين اإلنسان كإنسان عادي 
نه مثال يروح على السينما ، هذه طبيعي ملا بده يعمل شر ، باله خايل من هذا الشر خيطر يف باله خاطرة ، أ

خاطرة ، فإذا ما استقرت هذه اخلاطرة ، ومتكنت من نفس صاحبها ، ومل يبق بينه وقبل ذلك م ، كل ما 
اشتدت يف نفسه هذه اخلاطرة ، ينتقل إىل مرحلة إيش ؟ اهلم ، فإًذا مل يبق إال إخراج هذا الذي هم به ، إىل حيز 

عزم ، هذا تفصيل فقهي ، ورمبا أقول متحفظًا رمبا يكون لغويًا ، وإن كنت ال أشعر العمل ، مل يبق هناك إال ال



لكن هكذا يقولون يفرقون فيقولون  ))ولقد همت به وهم بها (( : بأن مثة فرقًا بني هم وعزم ؛ ألن اهللا يقول 
الذين أشرت إليهم ، لكن  خاطرة ، فاهلم فالعزم ، فإًذا عزم على املعصية ومل يعملها أخذ عليها ، يقول أولئك

هذا يتناىف مع أحاديث كثرية ، إال أم وهنا كان مقصد سؤايل لعلك تذكر بعض أدلتهم اليت أنا أمسيها 
  بالشبهات ، تذكر ؟ 

  . ...أقول نصوص عامة أتت يف السنة بنفي أو  :السائل 
ام يعين ، هم يريدون مثال إشكاال ال ، حنن نقول اآلن ليس من باب التحاسد وإساءة الظن ، كمبدأ ع :الشيخ 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في (  ... )إذا تقاتل المسلمان ( : ، قوله عليه السالم 

، يستدلون ذا  )أراد أن يقتل صاحبه ( : قالوا هذا القاتل ، فما بال املقتول ؟ قال عليه السالم  )النار 
ديث بكبش النار ، يلي فيه أيًضا أنه املسلم الذي يتصدق ويعمل خري ، وآخر احلديث كما أم يستدلون حب

، يف أحد منكم يذكر هذا احلديث ؟ املهم  )فهما في األجر سواء ( يتمىن أن يفعل مثله ، يقول الرسول 
ي الشطر الثاين كمان واحد مال ويصرفه يف الشر ، وواحد ما عنده مسكني ، شو يقول ، يقول لو كان عند

، هذا أيًضا يشكل على بعض الناس ، كما يشكل عليهم احلديث  )هما في الوزر سواء ( : لفعلت مثل قال 
األول أنه أراد أن يقتل صاحبه ، لكنهم سبحان اهللا إم يغفلون مع فضلهم وعلمهم أن اإلرادة يف كل من 

إذا تالقى ( : املسلم وقاتل أخاه املسلم احلديثني مفسر بالعمل ، أحدمها مفسر بقوله عليه السالم أنه إذا لقي 

إًذا هذا املقتول ، عمَل ، إًذا مش جمرد إرادة ، خرجت إرادته إىل حيز العمل ، لكن  )المسلمان بسيفيهما 
النتيجة كانت أنه صار قتيال ، أنه أراد أن يقتل صاحبه ، أي فعال ليس جمرد قصد ؛ ألنه لو صورنا اآلن مسلما 

يف نفسه أن يقتل خصمه وإذا ذاك كان أسبق إليه ، فجاء وغدر به وقتله هل ينطبق عليهما يف عكر داره ضمر 
هذا احلديث ؟ أبًدا ال ، ملاذا ؟ صحيح هو زور يف نفسه ، وأمر يف نفسه أن يقتل هذا القاتل ، لكن ما صدر 

يس يف النار ، خبالف ما إذا منه عمل ، بينما ذاك صدر منه عمل ، فإًذا هذا القاتل يف النار ، أما املقتول فل
فإًذا هنا مل تكن املؤاخذة . تبارزا بسيفيهما ، فهم ككل منهم أظهر ما قرره يف نفسه وأراده من الشر لعدوه بعمله 

رد اإلرادة القبلية وإمنا رد اإلرادة اليت خرجت إىل حيز العمل ، فلم يتعارض هذا احلديث مع قوله ما مل يتكلم 
بل هذا يؤيده متاًما ، كذلك احلديث اآلخر أنه لو كان عندي من املال لفعلت مثله ، هو عم يقول  أو يعمل به ،

أنه يفعل ويروح وبيأيت إىل آخره ، إًذا هذا أخذ عليه ليس مبجرد شيء كمني يف نفسه ، وإمنا بشيء  ...وجيتهد 
ويف لفٍظ  )تي ما حدثت بها أنُفَسها إن اهللا تجاوز لي عن أم( ظهر على لسانه وعمله ، ولذلك يبقى احلديث 

يبقى كما هو واضح ظاهر ليس هناك ما ميكن أن  )ما لم تتكلم به ، أو تعمل به ( وكله صحيح  )أنُفُسها ( : 



  خيصص به إطالقًا
وهذا هو شأن كل النصوص الشرعية اليت يتحدث فيها الشارع احلكيم رب العاملني أو نبيه الكرمي  ... :الشيخ 
عبارة عامة ، مث يدخل فيها قيد أو بعبارة مطلقة فيدخل فيها قيد ، أو بعبارة عامة فيدخل فيها ختصيص ، فيأيت ب

ال ينبغي حينذاك أن نزيد حنن على هذا الكالم اجلامع املانع كما يقولون قيًدا آخر ، أو ختصيص آخر ؛ لذلك 
  .حنن ال نرجح قول من يقول يف حديث ، 

ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ، ( : هذا احلديث تقريًبا إن شاء اهللا وحنن على أبواب تطبيق ، 

، ما نستطيع أن نقول إال فيما افرتض عليكم وإال إذا ضممتم )ولو لم يجد أحدكم إال لحاء شجرة فليمضغه 

ل هذا على إطالقه ه )إن اهللا تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ( إليه يوًما آخر ؛ ألنه هذا مثل هذا 
ال ( ومشوله ؟ اجلواب ال ، ما مل تتكلم أو تعمل به ، أغلق الباب ، ما عاد يف قيد آخر أو ختصيص آخر ، 

، ي عام ال تصوموا يوم السبت ، كان يدخل لو وقف الرسول )تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم 
لكن ال ، هو يريد أن يغري ذلك بأمته  )وموا يوم السبت ال تص( : إىل هنا حىت لو كان من رمضان ؛ ألنه قال 

فما ينبغي لنا إذا راعينا فصاحة النيب عليه السالم ، وفوق فصاحته أنه ينقل  )إال فيما افترض عليكم ( : ، قال 
الوحي املنزل عليه من رب العاملني ، أن نأيت حنن ونستدرك باجتهادنا ما إن كان إعمال احلديث بدون أي 

ولو لم يجد أحدكم إال ( : يؤكد هذا االستثناء  )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ( ال ، إشك

قشرة الشجرة هذه خذها وكل منها لتثبت عملًيا أنك متجاوب مع ي الرسول عليه السالم ،  )لحاء شجرة 
صار هنا بقي إال وإال ، إال األوىل من  عن صيام يوم السبت ؛ أما أن نقول إال إذا صمت يوًما قبله ويوًما بعده ،

نبينا ، وإال األخرى من علمائنا ، ما ينبغي أن يقال هذا إطالقًا ، مث حنن قلنا هذا ؛ ألننا حنن على األبواب 
سيأتينا يوم عاشوراء يظن كثري من الناس وخباصة الُعّباد منهم ، الذين اعتادوا التقرب إىل اهللا عز وجل مبا شرع هلم 

لنوافل سواء ما كان منها صالة أو صياًما ؛ كيف يا أخي خنسر نرتك صوم يوم يكفر السنة املاضية ؟ أو إذا  من ا
كان يوم مثل يوم عرفة ، يكفر السنة املاضية واملستقبلة اآلتية ، كيف ؟ يعين ما عندهم استعداد خيسروا مثل هذه 

املسلمني ، وهذا املسئول عنه علمائهم وفقهائهم ، لو   اخلسارة ، هذا يف احلقيقة يأيت من قلة الوعي املوجود يف
كان عندنا الوعي والفهم موعة من األحاديث العامة ما كنا شعرنا مبثل هذا الشعور اخلاطئ ، الذي حيملنا 

ما هو هذا الذي أشري إليه ،  )إال فيما افترض عليكم ( : على أن ال نتجاوب مع حديث الرسول عليه السالم 
فإًذا أنت أيها املتعبد الصاحل كنت تصوم وال تزال  )من ترك شيًئا هللا عوضه اهللا خيًرا منه ( : يح حديث صح

يوم عاشوراء رغبة لذلك األجر العظيم ، يُكفر السنة املاضية وتصوم عرفة ، كما وقع يف عرفة املاضي فأنت حينما 



، خالف ما هي عادتك ، أنت تصوم دائًما ما ترتك صيام هذا اليوم أو ذاك ، ال ترتكه كسال ورغبة عن اخلري 
شاء اهللا ، لكن بلغك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوقفت عنده فأنت مأجور ولو مل تصم ، بل 
أنا أقول أن هذا الذي ال يصوم ، هو منزلته عند اهللا يف هذا اخلصوص أما األمور األخرى فهو أعلم ا ، منزلتك 

أمسى من ذاك الذي يصوم يوًما ، دخل فيه عامل شرعي جيعله غري شرعي وهو أنه طابق يوم عند اهللا أعلى و 
فلذلك على  )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ( : السبت وقد ى عليه السالم ًيا عاًما بقوله 

ا ما أردت أن أذكره يف هذه املسلم إذا ترك شيًئا هللا ، أن ال يتوهم أنه خسر بل هو الرابح على كل حال ، هذ
  . املناسبة 
  صيام تاُسوعاء لوحده ؟  :السائل 
  . ال بد  :الشيخ 
  . صيام تاسوعاء  :السائل 
  . فهمت ، فهمت أعطيتك اجلواب بس كيف كالمك األخري  :الشيخ 
  . يقول بيأيت يوم اجلمعة أو صيام يوم اجلمعة كبداية منهي عنه بنفس الصدد  :السائل 
  شو عم برببر مسعين يا أخي ؟  :الشيخ 
   ...يعين عندنا هنا يف مجعة وسبت  :السائل 
  . وعندك مجعة ومخيس  :الشيخ 
  . خليك معي يا أستاذ  :السائل 
تصوم  ...وأنت خليك معي  ليش ما ختليك معي ، عندك مخيس ومجعة ، بس بدك تورد اإلشكال أو  :الشيخ 

  . حلالة خري من الذي صام يوم السبت كما ذكرنا آنًفا اخلميس وتصوم اجلمعة ، فأنت يف هذه ا
  .جزاك اهللا خريا وبارك اهللا فيك  :السائل 
  .أهال وسهال  :الشيخ 
  دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  على ميمونة ووجدها يوم اجلمعة صائمة ؟ :السائل 
  تقصد جويرية ؟  :الشيخ 
هل تصومين غًدا ( : ال ، قال : ، قالت  )هل صمت البارحة ؟  ( : جويرية جزاك اهللا خري قال هلا  :السائل 

  أال يعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنه غًدا السبت ؟  )إًذا أفطري ( : ال ، قال : قالت  )؟  
ما يعرف ، أنا بدي أجاوبك حسب سؤالك وإن كان السؤال خطري واجلواب أخطر ، حىت تعرف ما  :الشيخ 



  . بعدها 
  . إًذا فصل لنا جزاك اهللا خريا :ائل الس

  فأنا شو بقول اآلن ؟  ))ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان (( : طيب ، ماذا تقول يف قوله تعاىل  :الشيخ 
  . أقول ما قال ريب  :السائل 
بتعرف أنه  أنا ، أنا شو بقول ؟ بقول ما كان يدري ، ملاذا ؟ ألنه ما نزل عليه الوحي شو فيها ، أنت :الشيخ 

األحكام تنزل على التدرج أم تنزل طفرة واحدة ، يعين ملا ربنا قال للرسول وهو يف غار ثور ، مو هكذا امسه تبع 
  .  ))اقرأ (( مكة شو قال له ؟ 

  . غار حراء  :السائل 
  .طيب ، قال له اقرأ ، هل تعتقد نزل الوحي كله بتلك اللحظة عليه  :الشيخ 
  .ال  :السائل 
أم تباشري النبوة ؟ طيب ، ملا كان املسلمون يصلون وبعضهم سكارى ، هل كان الرسول يعرف أن اخلمر  :الشيخ 
  حرام ؟ 
  . ال  :السائل 
  طيب ، أي أهم هذه أم هذه ؟  :الشيخ 
  . يف األمهية سواء  :السائل 
  . ال ، ليسوا سواء  :الشيخ 
  أقول يا شيخ ، مادام قلت فيها متقدم ومتأخر فيها ؟  كلها أحكام دين وباألمهية يف أهم ، لكن إيش  :السائل 
البد يا أخي فيها متقدم وفيها متأخر ؛ ألنه مادام يف حديث هو حديثك فيه إشعار جبواز صيام يوم  :الشيخ 

السبت ملن صام يوم اجلمعة مث جاء احلديث ؛ ألن صيام يوم اجلمعة وصيام يوم السبت ليس فرض بداهة يعين ، 
مش رايح تصوم يوم اجلمعة ألجل تصوم السبت  )ال تصوموا يوم السبت ( : يأتيك هذا احلديث فلما أنت 

معه صح وإذا كنت والبد لك تصوم يوم اجلمعة  ، بيجي جوابنا ال حسن هذا تصوم يوم اخلميس ، وبتصوم معه 
يوم اجلمعة ويوم  يوم اجلمعة ، وإال أنت مسرتيح ما هو فرض عليك أنك تصوم يوم اجلمعة ، لكن إذا جاء

ومن هنا يقول  )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ( : السبت يف رمضان دخل يف احلديث 
إذا تعارض نصان أحدمها " : العلماء ، وظين أن هذا القول ليس بغريب عليكم ، وأنتم حديثوا عهد به وهو 

وقضيتنا هكذا حىت لو ما  "احلاظر املانع " جلواب ، أّي النصني يقدم على اآلخر ؟ ا"حاظر مانع واآلخر مبيح 



عرفنا املتقدم واملتأخر ، لكن لو عرفنا املتأخر هو املبيح ، عرفنا أن املبيح هو املتأخر ، حينئٍذ يكون هذا ناسخ ملا 
هنا  تقدم من النهي أو على األقل يقال خيفف النهي من التحرمي إىل الكراهة من أجل اجلمع بني احلديثني ، أما

القضية بالعكس متاًما ، ما يف عندنا نص للمتقدم ، أو ملتأخر لكن عندنا ُمبيح وعندنا حاظر مانع ، فأيهما 
املقدم ؟ اجلواب احلاظر على املبيح ، هذا قواعد لوالها ما استطاع العلماء أن ميشوا يف تقدمي النواهي على 

يتضمن حتته أن هذا الشيء كان مباًحا من قبل ى  املبيحات علًما مع أنه على الغالب كل ٍي عن شيء ما
مثال عن االختصار يف الصالة ، االختصار يف الصالة كان موجود ولذلك ى عنه قبل النهي شو كان حكمه ؟ 
على األصل اإلباحة ، وهكذا إذا جاء نص يتضمن إباحة شيء ، مث جاء نص يتضمن النهي عن هذا الشيء ، 

والنص الذي تضمن النهي " حة جاء على األصل والرباءة األصلية كما يقول الشوكاين ، فالنص الذي تضمن اإلبا
، ومن هنا تعرف ويسهل عليك ، أن ضم جوايب لسؤالك يلي صعب "عن هذا الشيء تضمن حكًما جديًدا 

ما كنت تدري  ((: علي أنه الرسول ما كان يدري ؟ أنا قلت لك بكل صراحة ما كان يدري ملاذا ؟ ألن اهللا قال 

ما يعلم إال " : ، أما هذه املسألة اجلزئية فهي أهون ، يعين رسول اهللا ))ما الكتاب واإليمان (( وبصورة عامة  ))
  ماشي ؟  "ما علمه اهللا 

  . ماشي  :السائل 
  
  

  ؟ أستاذ دخل رجل املسجد وكان املؤذن يؤذن ، يصلي حتية املسجد أم يقف لريدد ما يقوله املؤذن :السائل 
  أظن سؤالك فيه نقص ، وهو سؤالك عام ، وأظنك تعين يوم اجلمعة ؟ :الشيخ 
  .ال ، عام يا أستاذ  :السائل 
إذا أسهل إذا كنت تعين عام ، بس أصحي تتورط اجلواب ال ، جبيب املؤذن وبعدين يصلي حتية املسجد  :الشيخ 

.  
  .ماشي  :الشيخ 
  .ماشي  :السائل 
  .احلمد هللا  :الشيخ 
  .بس سؤالك ناقص  : الشيخ

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب (( شيخنا تعقيب على السؤال السابق قوله تبارك وتعاىل  :السائل 



  ؟ ...، اإلرادة هنا تعين أيضا العزم  ))أليم 
  .ة ال من يدخل هنا املقصود ، يعين من يدخل يف مكة بظلم بعمل فيه ظلم ، ليس املقصود جمرد اإلراد :الشيخ 

  
  

مرتني يف  ))وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون (( تكلمنا عن اإلرادة مرتني ، مرت آية يف القرآن  :السائل 
ويف آل عمران ، ربنا سبحانه وتعاىل أراد وقضى، اإلرادة سابقة لقضاء اهللا وأمر اهللا ، أم األمر سابق لإلرادة  ...

ضاء هللا وأمره ، ربنا سبحانه وتعاىل قضى على إبليس أن ال يسجد نعرف من سياق اآلية ، أن اإلرادة سابقة لق
خللق آلدم ، كان إبليس شيخ املسبحني وكان يف اجلنة ، بإرادة اهللا طبعا ، بإرادة اهللا ، ربنا سبحانه وتعاىل ، أراد 

إبليس أمر  إلبليس أن ال يسجد يف علمه ، وعندما قضى له أن اسجد رفض السجود مل يطع أمر اهللا ، لو أطاع
  اهللا خلالف إرادة اهللا ولو أطاع إرادة اهللا خلالف أمر اهللا ؟

  .اهللا أكرب   :الشيخ 
  اآلن هل ربنا سبحانه وتعاىل ظامل جّل وتعاىل عن ذلك إلبليس أو كيف يعذبه وهو أراد له ذلك ؟ :السائل 
يس وأتباع إبليس أم خمصوصة طيب ، أنت اآلن حصرت الكالم على إبليس هل املسألة ختتلف عن إبل :الشيخ 

  بإبليس ؟
  .هي يعين خلينا نقول وجه الشر على إطالقه  ... :السائل 
  أنت هو هذا السؤال أنت قيدته ، ولذلك قلت لك خاص بإبليس أم بأتباع إبليس ؟ :الشيخ 
  إذا حنن خصصنا بنعرف العام ؟ :السائل 
الفكر ما فيه فرق بني إبليس وأتباعه ، وأنت مؤمن ذا  بتعرف العام ، إذا من حيث الفكر غري املنطق، :الشيخ 
  معي ؟

  .نعم  :السائل 
  .ال شايفك عم تكتب  :الشيخ 
  . ...ألنه السؤال يل وأنا سألته  :السائل 
، فإذا أنا عم أحكي  "العني مغرفة الكالم " معليش بس أنا ملا بدي أحكي بدي بيقولوا عنا يف الشام  :الشيخ 

  .، معناه أنك انصرفت عين وأنت عم تكتب 
  .بارك اهللا فيك  :السائل 



ولست أعين أن ال تسجل ، ال خذ رخصة وسجل ، وبعدين أنا حبكي ، إذا بدك تسجل سجل  :الشيخ 
  . ))وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه  (( كيف تفهم قوله تعاىل ...

  ...يف إرادة اهللا السابقة لــ  :السائل 
  تبعك أتركها اآلن ، شو معىن قضى ربك ؟ ال هذه الفلسفة :الشيخ 
  .أمر  :السائل 
  أمر أمرا شرعيا أم كونيا ؟ :الشيخ 
  .لعله شرعي أنا اللي بشوفه عبادة  :السائل 
  ولعله مو شرعي ؟ :الشيخ 
  . ...هو شرعي قطعا  :السائل 
له لعل األمر كذا فقال  يف عندنا أثر عن ابن عمر نسيت القصة ، بس قال له واحد من اجلالسني قال :الشيخ 

، هل هو معىن قضى أراد  ))وقضى ربك (( له اجعل لعل عند ذاك  الكوكب ، وأنت كذلك ، إذا نعيد السؤال 
إرادة شرعية أم كونية ؟ قلت أنت لعل وأنا بظن أن هذه رمية ، ولذلك خايف منها ، أن تكون رميه من غري رام 

، فيما حنن يف صدده فامسع يا أخي اهللا يهديك ، إال إذا كنتم أنتم  ، أما إذا كنت قاصدها فيسهل علينا املضي
االثنني عاملني اتفاق علّي ، واحد من هذه اجلهة واحد من اجلهة األخرى معليش ، أما أنا ما حيب أنه واحد من 

  . ...هنا وواحد من هنا 
  . ... :السائل 
باألخري ، مث حنن يا أخي بدنا نكون صرحيني يف  يا أخي هذا مش وارد بدنا نسمع منه ، رايح يبني :الشيخ 

املوضوع ، إذا أنا سألته هذا السؤال وحيلق عيونه ، وما عمره مسع هذا السؤال يقول واهللا ما عندي علم ، الزم هو 
وقضى ربك أال تعبدوا (( يقول ، مش أنت ختليه براحته ، ويتجاوب عنه هيك بتكون ساعدته ، شايف شلون 

  قضى  ربك مبعىن إيش ؟ أمر ، طيب األمر هنا كوين أم شرعي ؟ ))إال إياه 
  .شرعي  :السائل 
  .، شرعي أم كوين  ))إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (( شرعي األمر يف قوله تعاىل  :الشيخ 
  .كوين   :السائل 
    كوين أم شرعي ؟كوين ، طيب فكفر إبليس وعدم سجوده آلدم عليه السالم هو بأمر اهللا  :الشيخ 
  .شرعي  :السائل 



هنا بقي وقف محار الشيخ عند العقبة ،  كيف شرعي ؟ إذا بدنا نقول ما هو الفرق بني اإلرادة الكونية  :الشيخ 
واإلرادة الشرعية ، وهذا يف احلقيقة من دقائق علم التفسري ، اليت يدندن حوهلا شيخا اإلسالم ابن تيمية وابن 

، إرادة اهللا يف آياته ، حتمل معنني ، أحدمها معىن عام شامل لكل شيء ، واآلخر معىن خاص القيم رمحهما اهللا
ليس شامال لكل شيء ، األول العام يشمل اخلري والشر ، يشمل اإلميان والكفر ، كل شيء ، الثاين خاص مبا 

ك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين وقضى رب(( حيبه اهللا مبا يرضاه مبا شرعه لعباده ، فلما تسآلنا عن قوله تعاىل 

، كان اجلواب قضى هنا مبعىن أراد إرادة شرعية ، أي حكم كذا وكذا أن يعبد اهللا وحده وبالوالدين  ))إحسانا 
إحسانا لكن كون اهللا حكم بشيء شيء ، وكون هذا احلكم سيقوم به الناس ، كل الناس أو بعض الناس شيء 

، مشاهد ال  ))وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه ((  حلكم اآلهلي يف هذه اآلية ،آخر ، وكواقع هذا القضاء هذا ا
حيتاج إىل شرح منهم من حقق هذا احلكم الشرعي ، ومنهم من مل حيقق فالناس إذا جتاه هذه اآلية ، كهم متاما 

(( يف قوله تعاىل جتاه كل اآليات التشريعية قسمني ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، هؤالء بالقسمني داخلني 

، مبعىن أن كفر الكافر ، ال يقع هلما إرادة اهللا بال ومن إرادة  ))إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 
(( اهللا ، فضال عن إميان املؤمن ال يقع رغم إرادة اهللا ، بل كل ذلك بإرادة اهللا فهذا معىن كون اإلرادة يف قوله 

فهذه اإلرادة تشمل كل شيء إطالقا ، وهي اإلرادة الكونية ،  ))أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا 
وال (( وليست هي اإلرادة الشرعية ، أما اإلرادة الشرعية فهي خاصة مبا شرعه اهللا ورضيه لعباده ، أي نعم ، اآلية 

وألصق باإلرادة الشرعية ، من  ، شايف ال يرضى هو مبعىن ال يريد لكن ال يرضى أوضح  ))يرضى لعباده الكفر 
كلمة اإلرادة مطلقة ، ألنه وضح لنا أن اإلرادة تنقسم إىل قسمني ، يدخل فيها اخلري ويدخل فيها الشر ، إذا 
دخل فيها الشر بتكون إرادة كونية ، ما بتكون إرادة شرعية ، فإذا إذا رجعنا إىل إبليس واألبالسة كلهم هؤالء 

اعوه من حيث إرادته الشرعية ، لكن هم وقعوا وفعلوا ما فعلوه ضمن اإلرادة الكونية ، عصوا اهللا عز وجل ، ما أط
أي ما عصوا اهللا رغم إرادة اهللا ، ألن اهللا عز وجل قادر أنه يرغم أكفر الكفار أنه يؤمن وما ذلك على اهللا بعزيز 

إذا  ))ء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شا(( ، لكن سبقت مشيئته  اهللا وحكمته أن يقرر ما جاء يف قوله تعاىل 
ما فيه إشكال يا أخي بني اآلية هذه واآلية األخرى اليت فهمت منها التناقض ، إمنا استحضر يف نفسك أن 
اإلرادة والقضاء اإلهلي يشمل نوعني من حيث اإلرادة الكونية ، لكن من حيث اإلرادة ومن حيث القضاء 

  ل اإلشكال إن شاء اهللا ؟الشرعي فهو يشمل نوعا واحدا ، لعله زا
  .نعم ، جزاك اهللا خريا  :السائل 
  .أهال ومرحبا  :الشيخ 



  
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ، ال يلقي لها باال ( يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

إىل  ) ...قي لها باال تهوي به في النار سبعين خريفا ، وأيضا إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال يل
  آخر احلديث ، فمحل الشاهد يا شيخ ال يلقي هلا باال فأين جمال النية ، أي دور النية ؟

  .، صح ، شو اإلشكال  ...جمال النية أن الرجل يتكلم الكالم  :الشيخ 
  .يعين ما نوى هذه الكلمة الطيبة ،  أو ما توقع أا تصل إىل هذه األمور  :السائل 
لكن هو تكلم بكالم طيب يا أخي وذاك تكلم بكالم سيء قضية نوى ما نوى ، اآلن ليس له عالقة  :الشيخ 

  .ببحثنا السابق إطالقا 
  إذا ما هو تفسري ال يلقي هلا باال ؟ :السائل 
أي ال يهتم ا ، هذا معىن تفسريها لكن ليس للحديث ذا اللفظ أو بذاك أي عالقة مبوضوعنا السابق  :الشيخ 

خيدش يف التفصيل السابق الذي ربطناه باحلديث الذي ال يقبل الزيادة إطالقا ما مل يتكلم أو يعمل به ، مث  وال
أنا بلفت نظرك لشيء من الذي يتكلم بالكلمة ال يلقي هلا باال يهوي ا يف النار سبعني خريفا ، والعكس 

ني ، إحدامها حسنة، أو طيبة واألخرى خبيثة بالعكس كما يف احلديث أو الرواية األخرى الذي اآلن عندنا كلمت
قل يل اآلن ، أّي الرجلني الذي خيرج منه الكالم الطيب ال يلقي له باال ، فيؤجره اهللا عز وجل ، وأّي الرجلني 
يتكلم بالكلمة اخلبيثة يهوي ا يف النار سبعني خريفا آلرجل الذي من عادته أن يتكلم بالكلمة الطيبة أم بالذي 

بالكلمة اليت يهوي ا يف النار سبعني خريفا ، مث العكس ، أليس ترى أن الذي يتكلم بالكلمة الطيبة هو يتكلم 
الذي من شأنه وديدنه أن يتكلم بالكالم الطيب ، ولكن هو ما بيخطر بباله ، أنه هذه الكلمة اليت قاهلا هلا هذا 

يقال هجراه وديدنه ، دائما وأبدا أنه يتكلم  األجر الضخم العظيم ، والعكس بالعكس متاما ، ذاك الذي كما
بكالم ما يهمه ، هذا صواب أو خطأ أو موافق للشرع أو غري موافق ، فيلقي الكلمة ال يلقي هلا باال يهوي ا 
يف النار سبعني خريفا ، إذا ما ينبغي يا أخي أنه حنن نأخذ من احلديث كلمة دون أن نراعي اجلو ، الذي ينبغي 

حينما تكلم الرسول عليه السالم ذه الكلمة ، هل عىن جمرد أنه رجل طيب قال كلمة ، هوى ا يف أن نالحظه 
النار سبعني خريفا ، والعكس بالعكس ، رجل سيء ودائما كالمه سيء ، طلعت منه كلمة حسنه وال يلقي هلا 

  .باال ، فهو له تلك املنزلة ؟ طبعا ليس هذا هو املقصود 
  . ...اإلنسان الطيب لكن يلقي كلمة سيئة فقد وي به يعين يعين أن  :السائل 
  كيف اإلنسان الطيب ؟  :الشيخ 



يعين هل هذا حمظور أن إنسانا أصحاب أقوال طيبة ولكن يتكلم بالكلمة السيئة فيهوي ا يف نار  :السائل 
  .جهنم 
  أنا فهمت عليك اآلن ، هل أنت فهمت علّي ما قلت آنفا ؟ :الشيخ 
  .نعم ، فهمت مرادك  :السائل 
  .إيش جوابك  :الشيخ 
  .كالمك صحيح   :السائل 
  طيب إذا شو معىن كالمك اآلن ؟ :الشيخ 
  . ...ال أن تقول إن الرجل الطيب دائما من شأنه يتكلم بالكالم الطيب  :السائل 
ظن اآلن ، أن الرجل ال ، ال أنا ال أقول دائما ، أقول أن هذا من ديدنه والعكس بالعكس ، لكن أنت ت :الشيخ 

  الذي يتكلم بالكلمة الطيبة خيطيء ، فيقول الكلمة السيئة فيهوي ا بالنار سبعني خريفا ؟
  يعين هل هذا مستحيل ؟ :السائل 
غري مراد ، ال أقول مستحيل لكن ليس هذا هو مقصود احلديث ، مقصود احلديث كأن احلديث يقول  :الشيخ 

، مقصود احلديث أنه اإلنسان ما يعّود ما  )اآلخر ، فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن باهللا واليوم ( : 
يكون مهذارا كثري الكالم ، ألن من كثر كالمه كما جاء يف بعض اآلثار ، كثر سقطه فمقصود احلديث أن 

إذا كان وال اإلنسان ما يتكلم مهذارا ألنه قد يصدر منه كلمة ال يتنبه هلا ، يهوي ا يف النار سبعني خريفا ، و 
بد من الكالم فليكن كالمه طيبا ، أما عكسنا الصورتني ، معاكستني متاما لقصد الشارع رجل صاحل وديدنه 
يتكلم ، بالكالم الصاحل ، لكن زل لسانه فقال كلمة يهوي ا بالنار سبعني خريفا ؟ هل تتصور إنسان عمل 

ته ، يهوي ا بالنار سبعني خريفا ، أنا ما أفهم  هذا صاحلا وعاش طيبا إىل آخره زل به اللسان ، وليس من عاد
الفهم إطالقا ، أنا أفهم أن قصد احلديث هو توجيه املسلم ، أن ال يكثر من الكالم خشية أن خترج منه الكلمة 
السيئة فيهوي ا يف النار سبعني خريفا ، والعكس بالعكس أن الرجل املسلم قد يتكلم بكالم ، ما يتصور كما 

تصدقوا ولو بشق تمرة ، فإن لم تجدوا فبكلمة ( : ا آنفا ، أن يكون له ذلك األثر ، كما قال عليه السالمقلن

كلنا يذكر قصة ذلك الرجل ، أو تلك املرأة البغي ، اليت كانت يف الصحراء فعطشت ، ملا وصلت إىل   )طيبة 
ما خرجت من البئر وإذا بكلب يأكل ، فل "ابنك هذا ال تدعه يشرب قائما " البئر نزلت وشربت وارتوت ، 

الثرى من العطش ، فقالت أو قال ألنه روايتان بني رجل أو امرأة ما أصاب هذا الكلب إال ما أصابين ، فنزلت 
إىل البئر ، وملئت نعلها أو خفها ، وأخذته بفيها وخرجت من البئر وقدمت هذا املاء القليل هلذا الكلب فشرب 



، وهي بغية زانية فاجرة ، مثل هذا العمل الصاحل ، ال خيطر )كر اهللا لها فغفر اهللا لها فش( ، قال عليه  السالم 
يف بال إنسان أنه يكون مكفرا له لسيئاته ، كذلك الكلمة احلسنة والسئية كل منهما قد يكون له أثر سيء و 

ا ندرس الوضع االجتماعي حسن  ، لكن حبثنا عادة ، الكلمة احلسن ممن خترج ، والكلمة السئية ممن خترج ؟ مل
  للناس ، يكون اجلواب كما شرحنا آنفا ، هل نصلي العشاء صاحب الدار يا عزمي تعزم على الصالة ؟

  .يقول اإلخوة بدهم يكلموا أسئلتهم : عزمي 
  

  طيب إيش عندك ؟ :الشيخ 
 ...يستطيع اهللا أن جيمعه  الرجل الذي أوصى أبناءه إذا مات أن يذروه يف الريح حيرقوه ويذروه حىت ال :السائل 

  ؟ ))إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء (( فكيف و 
أي نعم ، حنن ذكرنا هذا أكثر  من مرة ، أن اآلية اليت ذكرا يف ختام سؤالك ، هي القاعدة وهي  :الشيخ 
ال يخفف عنهم (( ، كما أن اآلية )) إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء(( األصل 

املشركون ال خيفف عنهم العذاب ، لكن هناك قاعدة يف علم األصول ، أن كثريا من العمومات  ))العذاب 
يدخلها التخصيص ، وإن كان األصل البقاء مع النص العام ، حىت يأيت املخصص ، فإذا جاء املخصص ال يرتدد 

ولو أنه مل يظهر له وجه التوفيق بني العام واخلاص يكفي  أن ذاك نص عام  اإلنسان يف قبوله سلفا ال يرتدد ،
وهذا نص خاص ، أما إيش احلكمة وإيش فلسفة املوضوع وتوجيهه ، هذا حبث ثاين ، قد يستطيعه بعض الناس 

 ال إن اهللا(( وقد ال يستطيعه ، لكن املشي مع القواعد ، يريح عقل اإلنسان ونفسه ، فهذا عام وهذا خاص ، 

ممكن يدخل ختصيص ؟  ))ال يخفف عنهم العذاب (( ،  ))يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
من الناحية العقلية ممكن لكن من الناحية الشرعية ، ننظر يف الشرع إذا جاءنا ما يدل على التخصيص قبلناه وإال 

فض كل رأي خيالف النص العام إال إذا كان حنن مع النص العام ، ونرفض كل رأي خيالف النص العام ، ونر 
  .مقرونا يف الدليل 

  . ...أبو طالب  :السائل 
، بدنا نشوف موقفنا حنن أهل احلديث بالنسبة  ))ال يخفف عنهم العذاب (( أنا ليش جبت آية  :الشيخ 

كان وكان للحديث الصحيح أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم سئل عن عمك أبو طالب ، كان يدافع عنك ، و 
وهو أخف أهل النار عذابا  ، وإنه ( ،  )لقد خفف عنه العذاب ( إىل آخره هل نفعه ذلك شيء ؟ قال 

ما يخفف عنهم (( ، املهم خفف عنه العذاب ، وربنا يقول  )ليلغي دماغه ، من شدة العذاب في نعليه 



صح ، وهلذه القاعدة واجلهل ا  ، إذا هذا نص عام ، وهذا نص خاص ، ما فيه مانع نقبله ما دام))العذاب 
يضل كثري من الناس قدميا وحديثا ، اخلوارج مثال الذين ضلوا يف كثري من األمور ، االعتقادية والفروع الشرعية ، 

بني النص العام والنص اخلاص ، فاآلن  ...ملاذا ؟ ألم استندوا إىل نصوص عامة ، ورفضوا النصوص اخلاصة ، 
  .ما حنن يف صدده 

  


